
A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatás * 

P6_TA(2009)0115 

Az Európai Parlament 2009. március 11-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS)) 

(2010/C 87 E/63) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0869), 

— tekintettel az EK-Szerződés 128. cikkének (2) bekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált 
a Parlamenttel (C6-0050/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0052/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát; 

4. megismétli a Bizottsághoz és a Tanácshoz már számos alkalommal intézett felhívását, hogy a Szer
ződés 128. cikke (2) bekezdésében meghatározott konzultatív szerepe teljesítése érdekében az Európai 
Parlamentnek megfelelő időt, de mindenképpen legalább öt hónapot kell biztosítani a foglalkoztatási irány
mutatások 2010 végére tervezett átfogó felülvizsgálata során; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A kékúszójú tonhalra alkalmazandó többéves helyreállítási terv * 

P6_TA(2009)0128 

Az Európai Parlament 2009. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a kékúszójú tonhalra 
vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves 
helyreállítási tervről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0093 – C6- 

0081/2009 – 2009/0029(CNS)) 

(2010/C 87 E/64) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0093),
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— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6- 
0081/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. és 134. cikkére, 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében; 

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni; 

4. felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a 
Bizottság javaslatát; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 1 
Rendeletre irányuló javaslat 
3a preambulumbekezdés (új) 

3a. Az ICCAT helyreállítási terve arra ösztönzi a szerződő 
feleket, hogy önként csökkentsék az Atlanti-óceán keleti 
részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal kifogását 
2009-ben, elősegítve ezzel az állomány helyreállítását; néhány 
szerződő fél ezt már meg is tette. 

Módosítás 4 
Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – g pont 

g) „közös halászati művelet”: különböző szerződő felek vagy 
különböző tagállamok lobogója alatt közlekedő, kettő vagy 
több halászhajó közötti művelet, amelynek során az egyik 
halászhajó fogása egy elosztási kulcs alapján egy vagy több 
másik halászhajónak tulajdonítható; 

g) „közös halászati művelet”: különböző szerződő felek vagy 
különböző tagállamok vagy egyazon tagállam lobogója 
alatt közlekedő, kettő vagy több halászhajó közötti művelet, 
amelynek során az egyik halászhajó fogása egy elosztási 
kulcs alapján egy vagy több másik halászhajónak tulajdonít
ható; 

Módosítás 5 
Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés 

A lobogó szerinti tagállam előírhatja a hajó számára, hogy 
amikor az egyéni kvóta kimerítettnek tekinthető, haladéktalanul 
hajózzon egy, a tagállam által kijelölt kikötőbe. 

A lobogó szerinti tagállam felfüggeszti a kékúszójú tonhalra 
vonatkozó engedélyt és előírhatja a hajó számára, hogy amikor 
az egyéni kvóta kimerítettnek tekinthető, haladéktalanul 
hajózzon egy, a tagállam által kijelölt kikötőbe.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 6 
Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

1. A 2847/93/EGK rendelet 7. cikkétől eltérve, az e rendelet 
14. cikkében említett, a halászati tevékenységben részt vevő 
közösségi hajó kapitánya vagy annak képviselője a kikötőbe 
érkezés várható időpontja előtt legalább négy órával értesíti a 
használni kívánt kikötő vagy kirakodóhely szerinti tagállam 
(ideértve a lobogó szerinti tagállamot is) vagy a szerződő fél 
illetékes hatóságát a következőkről: 

1. A 2847/93/EGK rendelet 7. cikkétől eltérve, az e rendelet 
14. cikkében említett, a halászati tevékenységben részt vevő 
közösségi hajó kapitánya vagy annak képviselője a kikötőbe 
érkezés várható időpontja előtt legalább négy órával – vagy 
amennyiben a kikötőtől mért távolság ennél rövidebb, a halá
szati tevékenység befejezésekor és a visszaindulás megkezdése 
előtt – értesíti a használni kívánt kikötő vagy kirakodóhely 
szerinti tagállam (ideértve a lobogó szerinti tagállamot is) vagy 
a szerződő fél illetékes hatóságát a következőkről: 

Módosítás 7 
Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés – a pont 

a) az érkezés várható időpontja; a) az érkezés várható időpontja és helye; 

Módosítás 8 
Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 2 bekezdés – a pont 

a) az aktív halászatot folytató, 15 méter és 24 méter közötti 
erszényes kerítőhálós halászhajóik 20 %-a; 

a) az aktív halászatot folytató, 15 méter és 24 méter közötti 
erszényes kerítőhálós halászhajóik 100 %-a; 

Módosítás 9 
Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 2 bekezdés – b pont 

b) közös halászati műveletek esetében megfigyelő jelenlétéről a 
halászati művelet során. 

b) közös halászati műveletek esetében valamennyi halászhajón 
megfigyelő jelenlétéről a halászati művelet során.
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